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Roteiro de PGM para Líderes conduziram o PGM – Esta semana não terá Roteiro o grupo. 

NEM SÓ EU, NEM SÓ VOCÊ. TEM QUE SER NÓS! 
 

Acolhimento/ Oração [15 min.]: Receber todos com alegria, cada PGemita apresentar seus convidados pelo 

nome, expressando muita alegria em tê-los ali. Aqui é um lugar de bênção onde você receberá amor e cuidado. (falar 

isso naturalmente sem olhar para o papel) 

Falar de como Deus os ama e está alegre em ver cada um ali, e que Ele os levou lá para serem muito abençoados. 

JESUS está aqui, vamos aproveitar e fazer nossos pedidos? 

Fazer a Cadeira da Bênção – Oportunizar os pedidos, sentar na cadeira e orar fervorosamente. 

Período de Louvor [10 min.] Sugestões: A alegria Está no Coração ou outro...  
 

QUEBRA-GELO: - [5 min.] Entrar no quebra-gelo naturalmente, sem dizer: “agora vamos fazer o quebra-gelo” 

Sugestão: Mostrar um clip  ou imagem do Dilúvio, Deus ordenando a Noé pra fazer a arca, ele obedecendo, e ele e a 

família dentro da arca... 
 

Reflexão e Compartilhamento [25 min.]: 

 Fomos ministrados domingo passado pela irmã Letícia,  sobre como Noé ouviu e obedeceu a Palavra Deus 

trazendo salvação não só pra ele mas pra toda sua família. Nossa irmã mostrou a   importância de estarmos juntos 

na leitura diária das Escrituras (maratona bíblica.)  Ela disse que fazia sua “maratona” pessoal, e que de fato era 

bom, mas quando decidiu “correr” a maratona junto com a igreja tem sido bem diferente. O que será que aconteceu 

com nossa irmã quando ela ouviu e obedeceu a Deus e aos líderes e começou a “correr” com a igreja? Que 

consciência foi despertada nela? Compartilhe. 

 Aprendemos Também que para termos Vida feliz, Proteção e Segurança precisamos: 1) Eu e minha família 

entrar na Arca  de Cristo, a Igreja. Só lá encontramos Salvação, proteção, acolhimento, amor e cuidado, ... Lembra 

de Noé e sua família? Só foram salvos porque entraram na Arca...O que aconteceu com o resto da humanidade que 

NÃO quiseram entrar na Arca? Apesar dos problemas lá dentro da Arca - igreja  é melhor ficar lá dentro do que  

fora.   Compartilhe...  

Noé não se contentou em SÓ ele ser salvo, SÓ ele entrar na arca. SÓ ele obedecer a Palavra de Deus...E você já 

está dentro da arca??? E seu cônjuge, seus filhos todos já estão dentro da Arca de Cristo, a Igreja? Todos estão 

“correndo a maratona da vida com Deus juntos e dentro da Arca? 

Analise... 

 Lembre: SÓ há salvação, Proteção, Segurança e tudo  que você e sua família precisam, DENTRO da Arca, a 

Igreja. Como Noé fez uma aliança com Deus de ouvir e obedecer sua Palavra, construiu a arca e levou toda sua 

família, Eu quero renovar minha aliança com Deus de Entrar, Ficar e levar minha família. QUEM mais QUER? 

Convido você a se juntar a mim. 

Oração Fervorosa por todos.  

  

 

 

 

 

DUPLAS DE AMOR E CUIDADO NA SEMANA, LENDO E ORANDO JUNTOS:    

 

 Lembre-se: Assim como o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso e a salvação é nossa. No 

Reino de Deus não existe nada meu, nem seu, tudo é nosso pelos méritos de Cristo Jesus, NOSSO 

SENHOR! Por isso a Arca de Deus, a  Primeira igreja Batista de Aguas Claras oferece a Você e 

sua família várias oportunidades TODA semana para você permanecer firme e correr a maratona 

da vida juntos. NEM SÓ EU, NEM SÓ VOCÊ. TEM QUE SER NÓS! 


